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 )) .....ال خير في كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس ((قال تعاىل  

) (( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اهللا فسوف نؤتيه أجرا عظيما )فجعل اهللا تعاىل ذلك خريا مطلقا مث قال 

ا للفاعل إال بنية اإلخالص وأظن هذا فجعل هذا الشيء خريا مطلقا ملا فيه من النفع املتعدي ولكنه ال يكون خري 

؟ قد تنتفع وقد  تظاهر لو أنك تصدقت على شخص بدراهم أ بثوب يلبسه انتفع وال ال ؟ طيب هل تنتفع أن

تنضر وقد ال تنتفع وال تنضر إن فعل ذلك رياء انضررت وإن فعلته إخالصا انتفعت وإن فعلته جمرد سجية  

) قال املؤلف أي ثوابه مبا يعملون أي ثوابه هذا (( للذين يريدون وجه اهللا )نا وطبيعة فإنك ال تنتفع وهلذا قال ه

يناسب الصحيح وإمنا هو على طريق أهل التأويل الذين ال يؤمنون بالصفات اخلربية اليت أخرب اهللا ا  ال تفسري

 أهل السنة واجلماعةق عن نفسه كالوجه واليدين والقدم وما أشبهها فتفسري الوجه بالثواب خطأ وليس على طري

بل هو على طريق أهل البدع املؤولني الذين يسمون أنفسهم مؤولني وهم يف احلقيقة حمرفون والصواب أن املراد 

إشارة إىل أن فعل مثل هذه األمور هللا فإنه سوف يرى اهللا عز  اتبوجه اهللا وجهه الذي هو صفته وأن يف اآلي

  سنة وإمجاع السلف أن املؤمنني يرون رم كما يرون القمر ليلة البدر .وجل ويلقاه كما ثبت ذلك يف الكتاب وال

  ليكن ذلك خري للذين يريدون وجه اهللا ؟. ... : الطالب

  ال ينتفع ا: الشيخ

  ....: الطالب

فهو خري له  ا بالنسبة للمعطىأم يدون وجه اهللا هذا بالنسبة للمعطييكون خري إال للذين ير  مانقول  إيه : الشيخ

  ىت لو يعطيه إنسان كافرا لو يعطي كافر شخصا ماال انتفع به لصاحله .ح

  . ولكن ال تكون خريا للمعطي:  الطالب

تكون إال بالنية أما بالنسبة للمعطى فهي خري على   ما: نعم هي ال تكون خريا للمعطي إال بالنية املعطي  الشيخ

 ذه النية أما املعطى فال شك أنه له خري على كل حال  كل حال فاهللا ما ذكر يف اآلية هنا اخلري للمعطي إال

  كما تفسره آية النساء .

   .....: الطالب

حسنة وية أي نعم والثانية بالظاء  عيني) األوىل ناضرة بالثواب (( إلى ربها ناظرة ): ال معروف الطريق  الشيخ

واملفلحون خربه فصل تدأ وهم ضمري ) أوالء مب(( وأولئك هم المفلحون )قال  ....ألا من النظر بالعني 

املفلح هو الذي فاز باملطلوب وجنا من املهروب من أفلح إذا فاز وأصل الفالح أصله البقاء كما قال الشاعر 

صار شامال لكل ما حصل به املطلوب وجنا به من املرغوب ح ال فالح معه " يعين ال بقاء ولكنه "واملسن والصب

ضمري الفصل هل هو اسم وال حرف ملة امسية تدل على أن الفالح الزم هلم نعم اجل)) هم المفلحون  ((وقوله 

ر الصحيح أنه حرف ال حمل له من اإلعراب وال يعرب ألن ما الفائدة من ضمري الفصل ؟ الفائدة احلصال نعم ؟ 

لك إذا قلت زيد العاقل والثانية التوكيد والثالثة الفرق بني الصفة واخلرب مثال ذ فقط له ثالث فوائد األوىل احلصر

نعم صحيح لكن حيتمل أن تكون العاقل صفة لزيد وأن اخلرب ما بعده زيد العاقل حممود  هقل خرب ازيد مبتدأ والع
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ع يفصل ومييز بني التاب ألنهمثال فإذا قلت زيد هو العاقل تعني أن تكون العاقل خربا وهلذا قيل له أنه ضمري فصل 

من  العاقل أقوى يف الداللة على احلصرفادته للتوكيد واضحة فإن قولك زيد هو ا إاللي هو النعت وبني اخلرب أم

   نا نتبع السحرة إن كانوا هم ل(( لعيف القرآن  فالحظقولك زيد العاقل أما كونه ال حمل له من اإلعراب 

خرب واجلملة خرب كان  ) لو كان له حمل من اإلعراب لقال لو كانوا هم الغالبون يكون مبتدأ والغالبونالغالبين )

   .جيء به للفصل نعميعين فدل هذا على أنه ال حمل له من اإلعراب وهو على املشهور عند النحويني حرف 

  .....: الطالب

وإذا أذقنا الناس  ((نعم قال اهللا تعاىل  .... معىن الضمري : إذا كان حرف صورة الضمري لكن معناه ليس الشيخ

     يستفاد منه هذه اآلية الكرمية )) سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطونرحمة فرحوا بها وإن تصبهم 

سبحانه وتعاىل قد جيعل النعم ) يستفاد من هذه اآلية أن اهللا (( بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ) .....

ا اليش ؟ للعاقبة طيب ألن ذكرنا أن الالم هن))  ليكفروا بما آتيناهم(( سببا للكفر فيكون الكفر معنا هلا لقوله 

سببية أما إن جعلناها ))  بما آتيناهم(( ومن فوائد اآلية الكرمية إثبات األسباب إذا جعلنا الباء يف قوله 

))  آتيناهم بما ((لالختصاص فليس فيها دليل ومن فوائد اآلية الكرمية أن ما أصابنا من نعم فإنه من اهللا لقوله 

) (( فتمتعوا فسوف تعلمون )ضرر عليهم لقوله اطهم بنعم اهللا سبحانه وتعاىل ومنها حتذير الكافرين وأن انبس

نعم سبق  أبطايلومنها بالغة القرآن وذلك باالنتقال من الغيبة إىل اخلطاب الذي يسمى يف اصطالح البالغيني 

  لنا فوائد االنتقال 

  ....: الطالب

أم  (() طيب مث قال عز وجل (( فسوف تعلمون )وله ومنها إثبات اجلزاء من أين نأخذه ؟ من ق:إال يف  الشيخ

من فوائد هذه اآلية أن أولئك املشركني ليس هلم حجة  )) أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون

) ومن فوائدها أن من صنع شيئا بدليل فال لوم عليه من أين (( أم أنزلنا عليهم سلطانا )على شركهم لقوله 

) يعين لو كان هلم سلطان ما نلومهم وال نعذم ومنها أن اتهد (( أم أنزلنا عليهم سلطانا )قوله يؤخذ ؟ من 

استند إىل دليل وهلذا مل يضمن للنيب صلى اهللا  ألنهاملتأول ال إمث عليه ملاذا ؟ العتماده يف اجتهاده على دليل 

ال ال إله إال اهللا السبب ألنه متأول طيب ومل يلزم مل يضمنه الرجل الذي قتله بعد أن ق أسامة بن زيدعليه وسلم 

قلب على األرض والتمرغ فيها ملاذا ؟ ألنه متأول ومل يلزم تبن ياسر بقضاء الصالة حني تيمم عن اجلنابة بال عمار

ألا متأولة وعلى هذا فكل متأول يظن أنه على  اإلستحاضةاملرأة املستحاضة بقضاء الصالة وهي ترتكها وقت 

ب فإنه ال إمث عليه لكن هل هذا يشمل األصول والفروع أم هو خاص بفروع الدين ؟ قال شيخ اإلسالم أنه صوا

أن يكون الدين منقسم إىل أصول وفروع وقال إن  ابن القيميشمل األصول والفروع وأنكر شيخ اإلسالم وتلميذه 

املقسمني الصالة عندهم من قسم األصول  هذا التقسيم ال أصل له ال يف الكتاب وال يف السنة فهذه الصالة عند

وال من قسم الفروع ؟ الفروع وهي من آصل األصول هي الركن الثاين من أركان اإلسالم ومع ذلك هي عندهم 
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من قسم الفروع نعم وأشياء خيتلفون فيها وهي عندهم من قسم األصول ويرون أن االختالف فيها مساغ  

ربه واختالفهم يف نعيم القرب وعذاب القرب يف بعض الصور وما  ليه وسلمالنيب صلى اهللا عكاختالفهم يف رؤية 

أشبه ذلك مما هو من العقائد ومع ذلك يرون أن االختالف فيه سائغ فالشاهد أن املدار كله على قاعدة من 

ه مل ) فمن اجتهد يف طلب احلق وحتراه ولكن(( ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها )قواعد الشرع وهي قوله تعاىل 

لة نشهد هلم ميكن يعين عندنا مثال فيه علماء أج مايوفق له مع حسن النية وصحة املطلب هل نقول هذا آمث ؟ 

إلسالم واالنتصار لإلسالم ومع ذلك هم خمالفون للسلف يف العقيدة وحنبهم وال نؤمثهم بالدين والصالح وحب ل

لعلماء معروفني بالصالح واإلصالح وحب اخلري طوائف من ا النوويمثل من ؟ كابن حجر وابن اجلوزي وكذلك 

ونعلم أم جمتهدون نعم اإلنسان الذي تبني له احلق ولكنه عاند وأصر هذا يعامل مبا يقتضيه عناده وإصراره 

) هي يف مسألة أصولية الشرك لو كان هلم (( أم أنزلنا عليهم سلطانا )تعاىل طيب وهنا اآلن الذي قال اهللا 

أم أنزلنا عليهم  ((ها ما استحقوا العذاب وال اللوم ولكن ليس هلم حجة طيب قوله تعاىل حجة يعتمدون علي

اليت حيتجون يستفاد منها أيضا أنه ال بد أن يكون السلطان واحلجة  )) سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون

هار نعم ومن فوائد اآلية الكرمية بالكالم هو أوضح ما يكون من اإلظ والتعبري))  يتكلم فهوا واضحة لقوله (( 

كان عز وجل يعذم بدون أن يقيم عليهم احلجة ولكن إلظهار عدله سبحانه هور عد اهللا سبحانه وتعاىل وإال  ظ

وتعاىل صار يطالب باحلجة هؤالء مع العلم أنه ال حجة هلم ومن هذا النوع املوازين يوم القيامة والكتب يوم 

اهللا وإال فاهللا تعاىل له احلكم وإليه املنتهى قادر على أن يعذب بدون ميزان وبدون   القيامة كل هذا إلظهار عدل

اقرأ كتابك كفى بنفسك (( كتاب ولكنه سبحانه وتعاىل بعدله بكمال عدله يعطى اإلنسان كتابه ويقال له 

حلساب قال بعض السلف لقد أنطقك من جعلك حسيبا على نفسك صحيح لو تتذكر ا))  اليوم عليك حسيبا

احسب ايش يكون هذا عدل وأنت قال لك خذ الدفرت  ووارث صادربني واحد معاملة وحساب لو أن بينك و 

احلساب وقال عليك كذا ولك كذا قد يكون يف هذا شبهة لكن يعطيك  توال ال ؟ عدل خبالف لو ما أمجل

  نعم  أي نعم مث قال تعاىل اإلنصافالدفرت ويقول أنت حاسب نفسك هذا غاية 

   ....: طالبال

(( وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا  نعم وايش يف بعده  الصحيح أين ما أخرت ماشي طبيعي طيب ....: الشيخ

) يستفاد من اآلية الكرمية أن الرمحة من اهللا تفضال بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون )

وأما كوا تفضال فألنه مل يذكر هلا سببا نعم تفضال ))  ذقناوإذا أ(( منه وامتنانا كيف ذلك ؟ أن قوله من كقوله 

ومن فوائد اآلية الكرمية ذم الفرح إذا كان على سبيل األشر والبطر قد تقولون من أين نأخذه من  طيبوامتنانا 

إذا  (( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهمد الفرح باألشر والبطر من قوله ياآلية من أين يؤخذ من اآلية ؟ تقي

) ميكن يؤخذ أن الفرح املذموم من الصفة اليت بعده نعم طيب ومن فوائد اآلية الكرمية أن السيئة ال هم يقنطون )

تعاىل يف سورة  هفإن قال قائل ما تقولون يف قول ناهم نعمبوما أصتضاف إىل اهللا ألنه قال وإن تصبهم ومل يقل 
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السيئة ال  طيبفما هو اجلمع  ))....  ل كل من عند اهللاوإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ق ((النساء 

كمة حليئة بل و لكن إجيادها ليس بسال ؟ إيقاعها ليس بسيئة هي سيئة أي أن إيقاعها سيئة وال تضاف إىل اهللا 

ءا هذا رجل لدغ ابنه واحتاج لكن بالنسبة لفعل الفاعل ال يكون فعل الفاعل سو فالشيء بنفسه قد يكون سوءا 

أملا ؟ أملا إذن هذه سيئة وال ال لكن كي والده إياه   النار وكواه فصرخ االبن فرحا أمىل كي فأمحى احلديدة يفإ ابنه

سيئة حسنة ؟ حسنة فحينئذ جيب أن نعرف الفرق بني الفعل واملفعول فالسوء والشر إمنا هو بالنسبة ملفعول اهللا 

ا أبدا بل هو خري هو فعل نفسه فإنه ال ميكن أن يكون شر من الصفات املنفصلة عن اهللا أما بالنسبة للفعل الذي 

كان   ن اخلري نوعان خري لذاته وخري لغريه فما كان شرا يف نفسه وقدره اهللا فهو خري لغريه وماوميكن أن تقول إ

ن الشر ذا جوابان اجلواب األول أن يقال إنقول هكذا ؟ فإذن لنا على هخريا يف نفسه فهو خري واضح ممكن 

 فعل اهللا بل هو يف مفعوله أما إجياد اهللا له فهو خري ملا يتضمنه من احلكمة البالغة هذا واحد ونظريه ايش ليس يف

؟ نظريه كي اإلنسان ابنه ليشفى من املرض فهو يف ذاته الكي شر لكن بالنسبة لفعل األب يا عبدالوهاب نظريه 

لذاته كاملطر والنبات  غريه فما كان خريا حمضا فهو خريلله خري هذا وجه أو يقال إن اخلري نوعان خري لذاته وخري 

 طواألمن وما أشبه ذلك وما كان شرا لذاته فهو خريا لغريه إذا كان الشر خريا لغريه صار ذا خريا فاجلدب والقح

ظهر الفساد في البر والبحر بما   ((واخلوف وما أشبه ذلك خري ألنه يؤدي إىل خري كما قال اهللا عز وجل 

عرفنا أن الشر نعم ومن فوائد اآلية الكرمية  )) أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون كسبت

  ال يضاف إىل اهللا وإمنا يضاف إىل مفعوالته من فوائد اآلية الكرمية أن السوء ال ينال الناس إال بأعماهلم لقوله 

مور الدينية واألمور الدنيوية أو يف األمور ) طيب سؤال هل هذا يشمل السوء يف األ(( بما قدمت أيديكم )

الدنيوية فقط ؟ فيهما مجيعا فاجلدب والقحط بسبب األعمال السيئة واملعاصي كذلك زيغ القلب بسبب املعاصي 

) إذن املصائب الدينية والدنيوية كلها بسبب أعمالنا حنن فلو استقمنا استقامت (( فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم )

يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم واهللا ذو  ((لنا األمور 

النافع  نسان فيه بنييكون إال بعلم يفرق اإل مافرقانا إذن التقوى سبب للعلم ألن الفرقان  )) الفضل العظيم

قول هذا يشمل أمور الدين وأمور الدنيا ومن فوائد اآلية الكرمية حترمي القنوط من رمحة والضار واحلق والباطل إذا ن

اهللا من أين يؤخذ ؟ ألن اهللا أطلقه على سبيل الذم إذا هم يقنطون هذا دليل على حترميه ودليل على حترميه بالنظر 

الرجوع إىل اهللا يعين إذا قنط من رمحة اهللا كيف يرجوا رمحة اهللا فيستحسر وييأس والعياذ أن القنوط يستلزم عدم 

   .باهللا وال يتعرض ملا فيه الرجاء واألمل

   .....:  الطالب

  .: البالء مبا يؤمل هذا سوء والبالء مبا يسر هذا ابتالء وليس سوء الشيخ

  ....: الطالب
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من أجل التمثيل  لكنحيانا يكون االبتالء باملصائب ليس من أجل عقوبة : يبتلى على قدر إميانه ألن أ الشيخ

أم حسبتم أن  (() (( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين )والبيان وهذا مر علينا أنه قد يقع 

ء مع وقلنا أن االبتال )) ... تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء

استقامة احلال ليس املراد به تكفري سيئة حصلت بل املراد به رفع درجات ألن الصرب ما يكون إال على بلوى 

(( بما لقوله  البحثاالختيار يف  تينال إال مبشقة طيب ومن فوائد اآلية الكرمية نعم إثبا ماوالصرب مرتبة عالية 

ة الذين يقولون إن اإلنسان ما له اختيار يف العمل ومن اجلربيمن ؟ ) فيكون يف ذلك رد لقول قدمت أيديهم )

قد يذم على أعمال القلوب ألن القنوط من  سان قد يعاقب على أعمال القلوب أوفوائد اآلية الكرمية أن اإلن

  أعمال القلوب ألنه أشد اليأس وحمله القلب نعم .

   ....: الطالب 

  : يف مثل ومن يضلل  الشيخ

   ....: الطالب

إضافة اإلضالل إليه لكمال تصرفه وهلذا قرن باهلداية لبيان كمال التصرف نقول هذا املقصود بيان كمال :  الشيخ

(( فلما زاغوا أزاغ اهللا التصرف ال يعين هذا إضافة الشر احملض مث إن إضالل اهللا هلم يف الغالب كما قال تعاىل 

(( أولم يروا أن اهللا يبسط الرزق هللا عز وجل ) فنقول هذا من باب العدل يف حق هذا الرجل قال اقلوبهم )

) يف هذه اآلية الكرمية تقرير ما حيدث يف الكون من بسط لمن يشاء ويقدر إن في ذلك آليات لقوم يؤمنون )

االستفهام للتقرير كما سبق ومن فوائدها أن سعة الرزق وتضييق الرزق   )) ألن يروا لم أو(( الرزق وتضييقه لقوله 

ومن فوائدها أنه ال ينتفع باآليات إال ))  لمن يشاء((  عز وجل ومن فوائدها إثبات املشيئة لقوله كله بيد اهللا

  ) واهللا أعلم .(( إن في ذلك آليات لقوم يؤمنون )املؤمنون لقوله 

(( وآت قه ) ملا أمر اهللا تعاىل بإيتاء ذا القرىب ح(( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فال يربوا عند اهللا )

) (( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس )) إىل آخره حذر من هذا األمر ذا القربى حقه والمسكين ...)

) أي علت ومنه الربوة للمكان املرتفع (( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت )الربا يف اللغة الزيادة لقوله تعاىل 

يزيد فيها كما لو باع صاعا بصاعني من  املادهيف أشياء يعين  أو نسئيف أشياء أما يف الشرع فالربا احملرم هو زيادة 

بيد فهو ربا إذا فضل أو باع دنانري بدراهم مع تعطيل القبض فهذا ربا  االرب صاعا من الرب بصاعني من ولو يد

دة فهو ربا لغوي هذا هو الذي ) فاملراد به الزيا(( وما آتيتم من ربا )نسيئة وكالمها حمرم وأما الربا هنا يف اآلية 

وما أعطيتم من ربا لريبوا يف أموال الناس فال يربوا عند اهللا وكيف  أى) (( وما آتيتم )عليه مجهور املفسرين فقوله 

أعطيتم من ربا فسره املؤلف بقوله بأن يعطي شيئا هبة أو هدية ليطلب أكثر منها تعطي لشخص ألجل يعطيك 

رد عليك أكثر مما وهبت اآلن آتيت شيئا لريد عليك أكثر منه نقول هذا آتيك ربا أكثر أو به من أجل أن ي

 بلكن إذا قال قائل أنا ما أعطيته له أنا أعطيته شيئا حصل به الربا أجاب املؤلف عن هذا فسمي باسم املطلو 
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ما عليه أكثر املفسرين  أكثر كأنه أعطى ربا ألنه أعطيه هذا عاملة فيكون هذا الذي أعطى ليعطىالزيادة يف امل من

وعلى هذا فيكون الربا هنا لغويا أم شرعيا ؟ لغويا نعم وهنا قال املؤلف ربا أو هدية الفرق بني الربا واهلدية أن اهلبة 

وهلذا قال الرسول  ايقصد ا جمرد اإلحسان إىل املعطى فقط واهلدية يقصد ا التودد واإلكرام هذا الفرق بينهم

فيه شيء ثالث يسمى صدقة ايش يقصد به ؟ ثواب اآلخرة فما يقصد  ( تهادوا تحابوا )الم عليه الصالة والس

  نعم قال وما يقصد به نفع املعطى فهو ربا  به ثواب اآلخرة فهو صدقة وما يقصد به التودد واإلكرام فهو هدية

 اإلنسان أحد من ذوي ) كأن اهللا عز وجل حذر من أن يؤيت(( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس )

) أي فال يزيد عند اهللا عز وجل (( فال يربوا عند اهللا )القرىب أو املساكني أو ابن السبيل الزم يعطى حقه قال 

(( وال تمنن ألن هذه احلالة حال دنيا نازلة وهلذا ى اهللا عنها فقال لرسوله صلى اهللا عليه وسلم يف قوله 

) (( فال يربوا عند اهللا )تعطى أكثر فلما كانت هذه احلال نازلة قال هنا  ) يعين ال تعطي ألجل أنتستكثر )

قال لريبوا يف أموال الناس املعطني أي يزيد فال يربوا فال يعين فال يزيد وقال املؤلف يزكوا عند اهللا أي ال ثواب فيه 

ن يف تفسري هذه كره املفسرو اهللا عز وجل هذا ما ذ  حال ال تنبغي فال يكون فيها أجر عند اللمعطني وذلك أل

) الربا الشرعي (( وما آتيتم من ربا )وغريه وعندي أنه حيتمل يف اآلية معىن آخر يقول  ابن عباساآلية ورووه عن 

أن الربا الذي تعطونه غريكم وإن كان يزيد يف أمواهلم فإنه نعم ال يربوا  ربا يعينلوخياطب اهللا عز وجل املعطني ل

(( وما يستحسر املال الطيب نعم فال خري فيه ويؤيد ذلك قوله ى العكس حيصل به النحس عند اهللا بل إنه عل

) ففرق بني املراد وبني املتقدم كما أن اهللا عز وجل آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم المضعفون )

ه الربا وكذلك أيضا يف سورة يقرن بينهما يف بعض اآليات مثل ما ذكر يف سورة البقرة ذكر اهللا اإلنفاق وذكر بعد

واتقوا  ((  )) يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا اهللا لعلكم تفلحون  (( عمرانآل 

(( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم  )) وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترحمون ((  )) النار التي أعدت للكافرين

آلن ما رأيت أحدا م ينفقون يف السراء والضراء ولكن هذا االحتمال حىت ا) وذكر من مجلة أوصافهم أ....)

هو أن يعطي اإلنسان شيئا هبة أو هدية ليعطى أكثر األول املعىن األول فهمناه جيدا يقولون باملعىن قال به وإمنا 

  فإن هذا وإن زاد يف أموال املعطني فإنه ليس فيه زيادة عند اهللا ألنه خلق مذموم .

  ....: البالط

لكن لو قال قائل ما تقولون إذا أهدينا إىل شخص معروف باملكافأة والبذل وأنا ما قصدت فهل جيوز أم : الشيخ

يدخل يف هذا النهي ؟ هو  اء والوزراء وامللوك وما أشبههم؟ ما دام أنك ما قصدت فإنه ال يضر اإلهداء لألمر  ال

ثر نعم وهلذا إذا كغالب الذين يهدون إمنا يريدون الزيادة يريدون أغالب الذين يهدون للملوك والكبار من األمراء 

هدايا فال يعطى هدايا إال من  ة أو دوا ما فائدة اهلدايا ما يعطىعرف اإلنسان بأنه ال يعطي إال مثل القيم

تم يعين ) قال وما آتيتم ، آتي(( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا )عرف أنه يبذل أكثر ويرد أكثر قال 

      إعراا ظرفية بدليل قوله  بيان ملا يف قول وما آتيتم وما هناأعطيتم من زكاة من هذه حرف جر وهي بيانية 
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) فارتبطت الفاء باجلواب يعين ومهما آتيتم من زكاة ذا القيد تريدون وجه اهللا (( فأولئك هم المضعفون )

ملؤلف صدقة ويف هذا القيد نظر إن قصد ا صدقة التطوع أما قال ا))  من زكاة(( فأولئك هم املضعفون وقوله 

يش الدليل على إطالقها على لصدقة تطلق على الواجب واملستحب و إن قصد ا الصدقة مطلقا فنعم ألن ا

اة ) وهذا الواجب واملستحب إذن يقول من زكاة املراد ا الزك(( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )الواجب ؟ 

هلا إىل صدقة على أن املراد ا تطوع ؟ والصواب أن املراد بالزكاة هي الزكاة الواجبة ة باملعىن األول كيف حنو الواجب

املراد الواجبة إذن ما آتيتم من زكاة أي من صدقة واجبة ايش ألا مراده عند اإلطالق أقيموا الصالة وآتوا الزكاة 

  نعم .

   ....: الطالب

مع أن الصحيح أن الزكاة املفروضة مبكة على الفرض هذه تدل على األجر فقط  أي نعم هذه ما تدل الشيخ

) نعم قلنا من زكاة (( تريدون وجه اهللا )لكن تقديرها وابتدائها هو الذي كان باملدينة هذا هو الصحيح وقوله 

  ) .(( فأولئك هم المضعفون )من هذه بيانية بيان ملا الشرطية وقوله 

  ا وجه اهللا وله هي صفة ؟تريدون  ....: الطالب

) يعين تريدون ذه الزكاة اليت آتيتم تريدون وجه اهللا (( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا ): أي نعم  الشيخ

ن أ وجه اهللا إما أن يريد وجه غريه أوهذه اجلملة شرط للثواب واألجر أن يريد اإلنسان وجه اهللا ألن من ال يريد 

أراد وجه غريه فليس له أجر بل عليه وزر ألنه مرائي مشرك فال تقبل منه وإن مل يرد وجه اهللا  نعم إذا ال يريد شئا

وال غريه لكنه أراد إبراء ذمته فقط نعم كما هو غالب من يؤدي الزكاة بل اهللا يعاملنا بعفوه غالب من يؤدي حق 

الصالة تقربه من اهللا عز وجل ويريد  يريد إبراء ذمته ما يشعر بأن هذه ....الصالة أكثر الناس عندما يصلى 

القرب ا إىل اهللا هذا غالب الناس إال من وفق وصار ينتبه عند فعل الطاعات إلرادة وجه اهللا وهو اإلخالص 

ذه العبادة الذي ال أراد وجه اهللا  وال أراد وجه غريه وإمنا  أراد ا إبراء ذمته باع الرسول عليه الصالة والسالم وإت

وال ال ؟ تنفعه بال شك وتربأ ا ذمته ورمبا يؤجر لقيامه لركن من أركان اإلسالم بل يقني يؤجر ولكن رمبا تنفعه 

يشعر بأن هذا مما أوجب اهللا عليه فيؤديه ألن هذا ال شك أنه تعبد هللا من فعله تعبدا لكن   هيؤجر أيضا بكون

املراد به ))  اهللا وجه(( نه يريد جمرد إبراء ذمته وقوله كونه يريد بذلك وجه اهللا والتقرب إليه هذه حالة أعلى من كو 

     ا ثواب ) ما فسرها ولكنه فسرها باآلية اليت قبلها بأ(( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا )املؤلف يقول 

اهللا ذات الصواب أن املراد بوجه ) يف إثابتهم مبا أرادوه نعم ف(( تريدون بها وجه اهللا فأولئك هم المضعفون )

   .وجه اهللا ال ثوابه نعم وفيه إشارة كما سبق إىل رؤية املؤمنني رم

  هل هنا قدرنا حمذوفا ...:  الطالب

  : ال نقدر شيء اآلية ما حتتاج لتقدير . الشيخ

  : تريدون رؤية اهللا ؟ الطالب
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فأولئك هم  ب الشرط) هذا جوا(( فأولئك هم المضعفون ): ال ما هذا تريدون وجه اهللا نعم وقوله  الشيخ

ن على التضعيف ألن الفعل الثالثي إذا دخلت أولئك ومعىن املضعفون أي احلاصلو  ضمري فصل واملضعفون خرب

به الدخول يف الشيء نعم مثل قوهلم أمدد أي دخل مدا فمعىن أضعف هنا أي صار من عليه اهلمزة فقد يراد 

املضعفون الذين حصلوا على مضاعفة األجر والثواب  ذوي اإلضعاف واإلضعاف معناه الزيادة يعين أولئك هم

زيادة الزيادة الذين آتوا الزكاة يريدون وجه اهللا ب فهذا ليسأن يربوا يف أموال الناس  أرادوا نخبالف األولني الذي

هؤالء هم املضعفون أي الداخلون يف اإلضعاف مضاعفة فأولئك هم املضعفون قال املؤلف املضعفون ثوابا يعين 

(( وما آتيتم من زكاة اخلطاب  وماوزادوه مبا أرادوه مث قال فيه التفات عن اخلطاب إىل الغيبة  نذين يضاعفو ال

) هذا خطاب وكان مقتضى السياق لو كان على نسق واحد أن يقال أنتم املضعفون ولكن تريدون وجه اهللا )

   .التنبيه من مجيع االستفادات ) وفائدة االلتفات كما قلنا فيما سبق(( فأولئك هم المضعفون )قال 

  


